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Tervehdys Tampereelta!
Syyskokous Frankfurtissa messujen 

kera on takana. Messuilla riitti ihmeteltä-
vää ja tarjonnan paljoutta.

Varaosien törkeä kopiointi näkyi tullivirkaili-
joiden tekemien ratsioiden myötä messuvie-
raille idästä tulleiden osastoilla. Suuret häkit al-
koivat täyttyä tunnettujen valmistajien leimoilla 
varustetuilla osilla. Purkamoiden käyttöön tar-
koitettuja laitteita tai laitteistoja oli todella vä-
hän tarjolla. Piirit varmaankin ovat niin pienet 
ja käyttäjät tuntevat laitteistot jo entuudestaan, 
mikä myös selittää niiden kalliit hinnat, kun kil-
pailua ei ole. 

Romuautot ja niiden kerääminen ovat saa-
nut kovasti tilaa eri medioissa. Ennätyksiäkin 
on näin olympiavuonna tehty romutustodistus-
ten kirjoittamisessa, 7 000 rajapyykki on ylitet-
ty kuukausitasolla heinäkuussa.

Omassa sarjassaan painii kuitenkin tilapäi-
nen liikennekäytöstä poisto. Siinä on oikein ti-
lastojen kuningas, joka myös ruokkii harmaata 
taloutta suurella kauhalla. Jännityksellä ja pe-
lonsekaisin tuntein odotan, koska ja miten ky-
seistä jätevuorta aletaan tosissaan siivota ja 
mistä kyseiset autot löytyvät. Meillä purkamoil-
la ei ole varaa ottaa vastaan autoja purettavak-
si ilman romutustodistuksen tekoa. Se on har-
vinaisen rohkea teko näinä päivinä tässä yh-
teiskunnassa, koska allekirjoittamalla todistuk-
sen otamme vastuun ongelmajätteiden asian-
mukaisesta hävittämisestä.

Autokannan vanhetessa varaosien hinnat 
alenevat. Mikäli vielä käy kuten 2008, eli me-

tallien hinnat romahtavat, niin kuka maksaa 
tuottajavastuun autojen osalta? Lisäksi 2015 
kierrätysprosentti nousee 95:een eli miten tai 
kuka sen hoitaa? Tai kuinka tärkeää on se, että 
vastaanotto- ja esikäsittelypisteet ovat asian-
mukaisia laitoksia? Ympäristöluvatkin varmaan 
tiukentuvat niiden valvonnan lisääntyessä? Kyl-
lä, ja se yleensä tarkoittaa rahan menoa ja rut-
kasti!

Mistäs ne rahat sitten saadaan, että pys-
tymme käsittelemään auton josta emme pys-
ty myymään mitään varaosia ja olemme ha-
keneetkin sen asiakkaalta jo ilman velotusta. 
Murskaamotkin ilmoittavat metallin lähes arvot-
tomaksi ja ongelmajätteistäkin kertyy tuntuva 
summa vuosittain maksettavaksi, unohtamat-
ta tietenkään kaikkia henkilöstöön ja järjestel-
mämme rakentamiseen menneitä kuluja, mit-
kä ovat ympäristöluvan saamiseksi välttämättö-
miä. Tällaisessa tilanteessa Suomessa loppuu 
romuautojen vastaanotto melko nopeasti.

Puhutaan auton maksavan omat hautajai-
sensa, mutta kuinka kauan? Eikö olisi jo aika 
puhua kestävästä ja kehittyvästä järjestelmäs-
tä, jollainen meillä olisi tulevaisuudessa syytä 
olla. Yleensä palkka pitäisi tulla tehdystä työstä 
tekijälle ja tässä kohtaa sitä voisi kutsua vaik-
ka romutusmaksuksi, jonka auton esikäsittelijä 
saisi. Sen lisääminen uuden auton hintaan vai-
kuttaisi jotenkin loogiselta, siihen olemme tot-
tuneet jo useiden hyödykkeiden kanssa. Mik-
sei autonkin kanssa, kun siinä on niin monen-
laisia ongelmajätteitä?

Mukavaa syksyn jatkoa kaikille!

Juha VähäojaPuheenjohtaja

tässä lehdessä
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H
annu Tuominen on purkanut 
autoja Sysmän Onkiniemes-
sä vuodesta 1981. Hän ajau-
tui alalle tavalla, joka on kovin 

tuttu monen purkamoyrittäjän elämän-
vaiheista.

- Silloin elettiin aikaa, jolloin oli huo-
nosti töitä tarjolla, kuten nytkin. Tein eri-
laisia hommia, ja tutustuin kaveriin, joka 
sivutöinään laitteli kolariautoja kuntoon. 
Auttelin häntä hieman, kunnes perustin 
oman yrityksen.

Tuominen tuli autoalalle ilman koulu-
tusta, omiin taitoihinsa luottaen. Toki hän 
oli omasta kiinnostuksestaan tutustu-

nut perusteellisesti ensin kaksipyöräi-
siin ja myöhemmin nelipyöräisiin kulku-
neuvoihin.

- Ja kun ei ole ikinä ollut kiinnostus-
ta jäädä työkkärin asiakkaaksi, toimelias 
mies korostaa.

Yritys aloitti aivan tyhjästä
Onkiniemen Autopurkaamo aloitti toi-
mintansa Hannu Tuomisen kotipaikalla. 
Se sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn valta-
tie 4:n lähituntumassa, noin 60 kilomet-
riä Lahdesta Jyväskylän suuntaan.

Yritys aloitti kirjaimellisesti tyhjästä, 

pienin askelin. Ilman kotipaikalla ollutta 
maa-alaa toiminnan aloittaminen olisi ol-
lut hankalampaa.

- Alkubudjetti oli silloin niin vaatima-
ton, ettei sillä olisi tontteja osteltu.

Nyt, kolme vuosikymmentä myö-
hemmin, voi firman historian ensiaske-
lia muistella jo hymy suupielessä. Kuten 
esimerkiksi aloittavan purkamon ensim-
mäistä ”rakennusta”, joka käytännössä 
oli tontille ajettu vanha Ford Transit.

- Sen takatilassa oli puhelin, kuittivih-
ko ja tuoli. Siitä sitten pikku hiljaa alet-
tiin tehdä rakennuksia. Tilaa on kuiten-
kin aina ollut liian vähän.

Onkiniemessä
purettu autoja
jo kolme vuosikymmentä
••• - Aikoinaan piti perustaa korjaamo, mutta 

purkamo tästä tuli, tiivistää Hannu Tuominen 

yrityksensä eli Onkiniemen Autopurkaamon 

30-vuotisen historian.

Teija Nuorteva hoi-
taa asiakaspalvelua.
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Onkiniemen autopurkamo on per-
heyritys, jota pyörittävät Hannu Tuominen 
(vas.), Teija Nuorteva ja Jose Tuominen.
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Onkiniemen Autopurkaamolla on käy-
tössään noin kahden hehtaarin tontti. 
Yrityksen vieressä sijaitsee Tuomisen uu-
dehko omakotitalo. Ei ihme, ettei muutto 
muualle ole ollut vakavassa harkinnassa.

Paitsi ehkä aivan alkuvaiheessa. Tuo-
minen myöntää miettineensä yrityksen 
perustamisen jälkeen, että olisi järke-
vämpää pyörittää purkamoa kaupungin 
liepeillä. Nykyään asiat ovat toisin, purka-
mon fyysisellä sijainnilla ei ole enää niin 
suurta merkitystä.

Onkiniemen Autopurkaamo sijaitsee 
kolmen taajaman välimaastossa. Niin 
Heinolaan, Sysmään kuin Hartolaankin 
on matkaa karkeasti parikymmentä kilo-
metriä.

Purkamoa hoidetaan 
oman perheen voimin
Onkiniemi on yleispurkamo, jossa kä-
sitellään henkilöautojen lisäksi paketti-
autoja ja maastureita. Purkukentällä on 
myös muutama vanhempi kuorma-auto.

Vuosittain puretaan noin 200 autoa. 
Tätä juttua tehdessä purkamotontilla oli 
noin 400 autoa.

Hannu Tuomisen omistamaa Onkinie-
men Autopurkaamoa hoidetaan perheen 
voimin. Isännän lisäksi yrityksessä työs-

asiakkaan kanssa selvittää varaosan so-
pivuuden. Pelkkien sähköpostitilaus-
ten kanssa on aina olemassa vaara, ettei 
osa olekaan se mitä asiakas todella tar-
vitsee, kertoo myyntipuolta hoitava Tei-
ja Nuorteva.

- Henkilökohtainen käynti purkamolla 
on edelleen paras ja varmin tapa saada 
tarvitsemansa osa.

Nainen purkamon myyntitiskin takana 
herätti etenkin takavuosina hämmennys-
tä joissakin asiakkaissa. Epävarmimmat 
saattoivat jopa pyytää, että jospa kuiten-
kin isäntä tulisi nyt palvelemaan.

Yli 20 vuotta alalla toiminut Teija Nuor-
teva on omalla esimerkillään näyttänyt, 
ettei purkamoala ole sukupuoleen sidon-
naista. Nainen hoitaa hommat siinä mis-
sä mieskin.

- Meillä on monta kertaa käynyt niin, 
että minä joudun kysymään neuvoa Tei-
jalta. Varsinkin myyntitöissä, naurahtaa 
Hannu Tuominen.

Purettavat autot Tuominen hankkii 
pääosin SVT:ltä ja AVK:lta. Purkuauto-
ja tulee Onkiniemeen myös pääkaupun-
kiseudulta, katujen varsille hylätyistä au-
toista.

- On aika yllättävää, että hylkyautoissa 
on myös ihan käyttökelpoisia menopele-
jä. Ne eivät suinkaan ole kaikki romuja.

kentelevät avovaimo Teija Nuorteva se-
kä 19-vuotias poika Jose Tuominen. Työ-
harjoittelijoita on melko säännöllisesti.

Tuomisen mukaan purkamon asiakas-
kunta koostuu aika tasaisesti yksityisis-
tä ja yrityksistä. Etämyynnin osuus on yli 
puolet koko myynnistä.

Onkiniemi on mukana autopurkamot.
com-palvelussa, vaikka ei varsinaista 
nettikauppaa harjoitakaan.

- Etämyynnissä kaikki tilaukset käsi-
tellään puhelimitse. On tärkeää, että voi 

Täällä vartioin minä!

Hannu Tuomisella on 
kolmen vuosikymmenen ko-
kemus purkamoalasta.
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Hän arvelee, että ainakin osaan tien-
poskeen hylätyistä autoista liittyy inhi-
millisiä tragedioita, esimerkiksi vaikei-
ta avioeroja. Tällaisissa tapauksissa au-
tot ovat jääneet oman onnensa nojaan, 
kunnes kaupunki on julistanut ne hylky-
autoiksi.

Purkamon varastossa on osia myös 
hieman vanhempiin, 1980-luvun loppu-
puolella tehtyihin autoihin.

Romumetallit toimitetaan Kuusakos-
kelle.

Romutuspoistoa ei 
tunneta riittävästi
Hannu Tuominen suhtautuu alan tulevai-
suudennäkymiin verraten optimistisesti. 
Purkamon suhteen parasta olisi, jos oma 
poika ryhtyisi aikanaan vetovastuuseen, 
hän miettii.

Nykymeiningissä erityisesti kaksi asi-
aa saa rauhallisen miehen veren kuohu-
maan.

- Luvallisesti toimiville purkamoille vi-
ranomaiset asettavat kovat vaatimukset, 
joita tulee toiminnassa noudattaa. Ihme-
tyttää, miksi ne, joilla ei ole purkamoa 
mutta jotka keräävät romuautoja, pääse-

vät paljon helpommalla. Heiltä ei vaadita 
läheskään niin paljon kuin purkamoilta.

Toinen Tuomista kummastuttava asia 
on ajoneuvon romutuspoiston ja liiken-
nekäytöstä poiston mutkikas suhde. Vä-
liaikaistoimeksi tarkoitetusta liikenne-
käytöstä poistosta on tullut liian usein 
romutuspoiston huono korvike.

- Ihmisillä on näiden suhteen koko 
ajan epätietoisuutta. Asiasta pitäisi vielä 
enemmän jakaa informaatiota.

Tuominen kertoo erikoisen tapauksen, 
joka sattui Onkiniemen Autopurkaamol-
la. Kaksi miestä tuli firmaan ja pyysi Tuo-
mista kirjoittamaan autolle romutusto-
distuksen. Heillä ei kuitenkaan ollut mu-
kanaan autoa tai edes sen papereita – 
ne olivat menneet romumiehelle, jolle 
elv-auto oli myyty.

- Romumies ei ollut tehnyt romutus-
poistoa. Enkä minäkään tehnyt sitä, kun 
ei ollut autoa eikä papereita. Miehet oli-
vat kiukkuisia, he eivät millään tuntuneet 
tajuavan, miten autosta tehdään asian-
mukainen romutuspoisto ja kuinka tär-
keä asiakirja se on. ••

>>> autopurkamot.com/onkiniemi
>>> koti.phnet.fi/oap/

Missä ja milloin synnyit?
- Sysmässä 1955.

Perhesuhteesi?
- Avovaimo ja poika.

ESITTELY

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Tähän vuodenaikaan sienestän. Muuten se on vähän kalas-
tusta ja moottoripyöräilyä. Kesälomilla menemme Lappiin.

Mitä jäi päällimmäisenä mieleen kesästä 2012?
- Sitä ei kunnolla edes tullut! Odotettiin, että koska ne helteet 
alkavat, kunnes olikin jo syksy.

Kalaan vai metsälle?
- Kalaan. Sekä viehekalastusta että katiska- ja verkkokalas-
tusta.

Mitä työtä tekisit, ellet olisi purkamoyrittäjä?
- Luultavasti olisin rakennusalalla.

Millä tavalla nuoria tulisi kannustaa ryhtymään yrittäjiksi?
- Kannustusta kyllä tarvittaisiin, mutta vähän vaikea sanoa et-
tä miten. Yleisesti ottaen olen huomannut, että joillakin nuoril-
la on asenne, että työ ei kiinnosta, ellei palkka ole kova ja työ-
olot oikein mukavat.

Merkittävin korjausta kaipaava epäkohta yrittäjän näkö-
kulmasta?
- Verotusta tulisi muuttaa, sillä olisi eniten vaikutusta.

Suosikkiautosi?
- Volvo. Sellaisella olen ajanut jo pitkään.

Euron kriisi pysyy otsikoissa kuukaudesta toiseen. Mitä 
tarjoaisit lääkkeeksi tähän pulmaan?
- Se on vaikea kysymys  On kyllä niin, ettei Suomen pitäisi 
työntää rahaa Etelä-Euroopan maihin. Ovatko ne maat oikeasti 
niin heikossa asemassa, vai ovatko siellä rahat väärillä henki-
löillä? Ensin pitäisi panna asiat kuntoon täällä Suomessa. 

Hannu Tuominen Onkiniemen Autopurkaamo

Maalaushommissa 
Jose Tuominen.
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Laaja valikoima 
alkuperäisosia 

ajamattomista ja 
vähän ajetuista autoista. 

varaosahaku.fi  

VARAOSAT 
KÄTEVÄSTI 
NETISTÄ!

Klikkaa tästä varastoon
>>> www.voh.fi 

Audi A4 1,9 Tdi  - 98
Audi A6 Farmari  - 98
BMW 520 D  -00
BMW 525 tds Farm.  - 94
BMW 525  -02
Chevrolet Chevy van   - 88
Chrysler Voyager  -98
Citroen C5   -02
Citroen Jumper  -98 - 04
Citroen Xsara  - 01
Citroen Xsara Picasso  -03
Fiat Bravo  - 01
Fiat Ducato  -92 - 04
Fiat Punto Grande  -07
Ford Fiesta  -03
Ford Focus  - 00 - 05
Ford Mondeo    - 98
Ford Mondeo Diesel   - 98
Ford Transit  - 90 - 04
Honda Accord 2.0 i   - 96
Huyndai Elantra   - 96
Kia Picanto  -07
Kia Sorento  -03
Mazda 121  - 92
Mazda 323  - 00
Mazda 626 HB  - 96
Mazda 2200  -00
Mercedes-Benz E200  - 98

Mercedes-Benz E220 cdi - 00
Mersedes-Benz C  - 98
Mersedes-Benz C180  - 00
Mersedes-Benz C180  - 95
Mercedes-Benz Cityliner
Mitsubishi galant  - 93
Mitsubishi L300  - 01
Nissan Almera  - 98
Nissan Almera 1.8 84 kW  - 01
Nissan Almera N16 Dies. 
Nissan Laurel  - 90
Nissan Micra   - 93 - 01
Nissan Micra K 12  -05 
Nissan Primera  - 99
Nissan Terrano 2.7 td  - 98
Opel Astra G sedan   - 01
Opel Vectra A 2.0 4x4  - 90
Opel Vectra B 1.6 - 2.0  
Peugeot 206  - 01
Peugeot 307  - 03
Peugeot Partner   - 98 - 01
Pontiac Transport  - 95
Renault Megane Scenic  -00
Renault Twingo  -95
Saab 900  -97
Saab 9-5  -06
Seat Ibiza 1.9 sdi  -99
Seat Toledo  - 00

Seat Toledo    - 96 - 03 
Seat Toledo tdi  - 00 - 01
Skoda Octavia   - 97 - 00
Subaru Forester  -99
Subaru Lecasy 4wd  - 97
Suzuki Jimmy  - 04
Toyta Avensis   - 98 - 02
Toyota Avensis 1.6 vvt  - 01
Toyota Avensis d4d  - 00
Toyota Avensis  -04
Toyota Carina E  - 96
Toyota Corolla  - 00
Toyota Hiace  - 88 - 00
Toyota Hilux   - 86 - 02
Toyota Land Cruiser  -05 
Volksvagen passat  - 95
Volksvagen passat 1.9 tdi  - 03
Volvo S40 T4  - 00
Volvo V 70 2,4 T  -00
Volvo V40  - 98
Volvo V70 2.5 TDI 
VW Bora   - 00 - 04
Vw Golf   - 99 - 02
VW Passat 4 Motion   - 06
VW Sharon TDI  - 98 - 00
VW Transporter  -91-05 

OSTAMME KOLARIAUTOT

ROMUAUTOJEN VASTAANOTTO

ROMUTUSTODISTUKSET

KYSY MUITAKIN OSIA

TUHANSIA OSIA VARASTOSSA

Rupontie 22, 44800 Pihtipudas • GSM 040-484 9255 • Fax 014-562 137
purkaamo@auto-osix.fi 

NYT PURKUUN TULLEITA

Purkaamo  Auto-Osix Oy
JA PALJON MUITA 

www.auto-osix.net

Myymme: henkilöautojen,
maastureiden ja pakettiautojen

takuu purkuosat.
Uudet tarvikeosat tosi edullisesti!

Nopea toimitus ympäri maan,
matkahuolto, posti, VR!
Myös asennuspalvelu!

Ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
käteisellä, noudetaan!

EU-direktiivin mukainen romuautojen
vastaanotto- ja esikäsittelylaitos.

KOLARIAUTOISTA VARAOSAT
LUOTETTAVASTI JA EDULLISESTI

www.sapoma.fi 
Tuulilasintie 18, 00770 Helsinki

P. (09) 389 6663, fax (09) 389 4418

www.lahdentakuupurkamo.fi 
Lintulantie 46, 15700 Lahti

P. (03) 787 7311, fax (03) 787 7312
lahdentakuupurkamo@phnet.fi 

2009
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Suomen autokierrätyksen valtuuttama
romuajoneuvojen vastaanottopiste.
Uutena ja käytettynä: ajovalot, peilit,
vilkut ja takavalot, peltiosat,
korinosat, alustaosat
jäähdytys-, lämmityskennot
sekä lämmityslaitteiden
moottorit.
SE-Romun vastaanotto!

Käytettynä varastosta:
Takuumoottorit ja -vaihteistot,
sekä muut tekniikan osat.

Kankaantaan teollisuusalue, Hirvenpolku 3, 37150 NOKIA

myynti@purkamolahtinen.com    www.purkamolahtinen.com
Puh. 010 666 9620

www.osamyynti.com

,

.

Laittaessasi autosi uuteen
uskoon kolarin, ruosteen tai
luvattoman käyttöönoton jäljiltä...

MEILTÄ LÖYDÄT UUDET
SEKÄ KÄYTETYT
peltiosat, puskurit, maskit, valot,
jäähdyttimet ym. osat mitä autosi
mahdollisesti tarvitsee

BENSIINI-, DIESEL-
MOOTTORIT,
VAIHTEISTOT
Virallinen romuajoneuvojen 
vastaanottopiste.  
Romutustodistukset.

Osahakumme palvelee asiakkaitamme netissä 
24 h/7 vrk. Tervetuloa edullisille kaupoille!

Puh. 06-4146 051 aukioloaikoina, 0400-566177 (iltaisin)
www.napoy.com 

markus.pesonen@napoy.com
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V
ehreä pohjoissatakuntalainen 
viljelymaisema avautuu Jämijär-
ven Kierikankylässä. Hintun su-
kutilan päärakennus ja talous-

keskus sijaitsevat pienellä mäellä, muu-
taman kilometrin päässä Jämijärven 
keskustasta.

- Tässä oli ennen vanha liiteri, ja tuos-
sa pelkkää metsää, Tuomo Hinttu esitte-
lee purkamon pihamaata vierailijalle.

- On tämä mäki hiukan muuttunut 
niistä ajoista, kun aloiteltiin.

Tuomo Hinttu perusti Auto- ja vara-
osamyynti T. Hintun vuonna 2005. Ni-
mestään huolimatta yritys on keskittynyt 
purkamotoimintaan, autojen myynti on 

vain marginaalinen osa arjen rutiineja.
Varsinainen yritystoiminta alkoi jok-

seenkin tyhjästä. Tuomo Hinttu oli kave-
rinsa kanssa lähinnä harrastusmielessä 
purkanut autoja, ja kävi leipätöissä vie-
raalla. Kun työt raskaan kaluston korjaa-
molla hiljenivät, Hinttu jäi pois ja perusti 
oman yrityksen.

- Autoalalla toimiminen oli ollut tavoit-
teena jo pidempään. Mielessä olivat au-
tomyynti tai korjaamohommat, mutta tä-
hän se lopulta meni, purkamoyrittäjä 
naurahtaa.

Automies hän on ollut pikkupojas-
ta saakka. Lukuisat valokuvat toimiston 
seinällä kertovat ralliharrastuksesta. Pe-

Maatilasta  
autopurkamoksi

••• Aiemmin maatilan talouskeskus, nykyään 

autopurkamo. Jämijärveläinen Tuomo Hinttu on 

paiskinut pitkiä päiviä aloittaessaan purkamotoiminnan 

tyhjästä. Auto- ja varaosamyynti T. Hinttu on 

erikoistunut puoliraskaan kaluston purkamoksi.

Antti Kannusto 
kirjaamassa osia tie-
tokantaan.
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ruskoulun jälkeen hän opiskeli yhdistel-
mätutkinnon eli kirjoitti lukiosta ylioppi-
laaksi ja suoritti ammattikoulussa auto-
puolen opinnot.

Hinttu painottaa, että purkamon perus-
taminen ja hommiin tarttuminen on ollut 
monessa mielessä sujuvampaa, kun oli 
jo valmiina maapaikka ja useita raken-
nuksia. Myös maatilan kalusto traktorei-
neen ja muine koneineen on ollut avuksi.

Menossa voimakas 
kehitysvaihe
Purkamon perustaminen ja toiminnan 
edellytysten kehittäminen on käytännös-
sä tarkoittanut lukemattomia työtunte-
ja. Maatilan talouskeskuksen muuttami-
nen purkamoksi ei ole tapahtunut sormia 
napsauttamalla.

Kovasti on Tuomo Hinttu apureineen 
saanut aikaiseksi. Silti investointi- ja 
muutostöitä on yhä kosolti edessä.

- Pihamaalla on nyt paljon autoja odot-
tamassa purkamista. Ei ole juurikaan eh-
tinyt työskennellä niiden kanssa, kun 
kaikki aika on mennyt infran rakentami-
seen.

- Pitkiä päiviä on tehty, ja tehdään 
edelleen.

Aiemmin maatilakäytössä olleita ra-
kennuksia on muutettu purku- ja varas-
totiloiksi. Laajennuksia on tehty, ja uudis-
rakentamista suunnitellaan.

Maatalousrakennusten muuttaminen 
purkamon varastotiloiksi on toteutettu 
harkitusti. Eri tuoteryhmille on tehty va-
rastointitiloja näppärästi, tilaa tehokkaas-
ti hyödyksi käyttäen.

Katon alla olevaa tilaa on nyt noin 900 
neliötä. Toiminta-alueen laajentaminen 
on haasteellista, sillä tilakeskus sijait-
see mäen päällä. Piha-alueen tasoittami-
nen reunoilta vaatisi melkoisia maansiir-
totöitä.

- Eihän minun koneet ja laitteet mahdu 
enää sisätiloihin, kun tätä purkutavaraa 
on jo niin paljon, naurahtaa pihamaalla 
käyskennellyt Timo Hinttu, Tuomon isä.

Timo Hinttu viljelee edelleen vanhan 
sukutilansa peltoja sivutoimisesti. Hänet 
tunnetaan seutukunnalla muun muas-
sa tilitoimistoyrittäjänä sekä MELA-asia-
miehenä. Isä-Hinttu on hyvässä yhteis-
hengessä auttanut Tuomoa purkamon 
kehittämisessä.

Tuomo Hinttua on eri vaiheissa jelppi-
nyt myös velipoika Tapio. Hän opiskelee 
konetekniikan diplomi-insinööriksi Tam-
pereen teknillisessä yliopistossa. 

Tuomo Hinttu on tehnyt 
pitkiä päiviä uuden purka-
mon parissa.
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Puoliraskasta 
kalustoa
Auto- ja varaosamyynti T. Hinttu on puo-
liraskaaseen kalustoon erikoistunut pur-
kamo. Repertuaariin kuuluvat lähinnä 
maasturit, pakettiautot ja kevytkuorma-
autot. 

Purkuautojen vuosimallihaarukka on 
noin 1988-2005. Purkamokentällä on 
myös henkilöautoja, mutta ne eivät ole 
mitenkään toiminnan painopiste.

- Ne ovat lähinnä elv-autoja. Tarkoituk-
sena on keskittyä puoliraskaaseen ka-
lustoon.

Purkamon asiakkaita ovat sekä yksi-
tyiset että yritykset. Etämyynti on hyvin 
merkittävää, Tuomo Hintun arvion mu-
kaan 80-85 prosenttia volyymista. Eri-
tyisesti Pohjois- ja Itä-Suomeen menee 
paljon maasturien osia.

Yrityksen tietokannassa on noin 
15 000 osaa. Hinttu on mukana auto-
purkaamot.com-palvelussa.

- Ilman nettikauppaa täällä voisi olla ai-
ka hiljaista. Se on elinehto näin pienellä 
paikkakunnalla toimivalle purkamolle.

Purettavan kaluston Hinttu ostaa pää-
osin yksityisiltä sekä eräiltä kauppiail-
ta. Omaa osatuontia ei varsinaisesti ole, 
mutta tiettyjä tilausosia purkamolle han-
kitaan Ruotsista.

Purkutavaran lisäksi Hinttu myy jonkin 
verran uusia osia. Kaikkia asiakkaiden 
tarvitsemia osia ei ole saatavilla purkuo-
sina – onhan esimerkiksi Toyotan Land 
Cruiseria ollut ajossa niin paljon vähem-
män kuin Toyota Corollaa.

”Sukutila antaa 
oman merkityksensä”
Isännän ohella purkamolla työskentele-
vät Toni Rautio, Antti Kannosto ja Jussi 
Kannosto. Lisäksi yrityksessä on harjoit-
telijoita ja tilapäistyövoimaa.

Hinttu kiittelee henkilökuntaansa 

Hintun purkamo 
keskittyy puoliraskaa-
seen kalustoon.

”Etämyyn-
nin osuus on 
80-85 pro-
senttia”, sanoo 
Tuomo Hinttu.

Tapio Hinttu 
(oik.) auttelee 
velipoikaansa 
purkamolla, kun 
opiskelussa on 
taukoja.
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osaavaksi ja ahkeraksi. Hyvän porukan 
kesken on saatu paljon aikaiseksi.

Suhteitaan ympäristöviranomaisiin Tuo-
mo Hinttu kuvailee mutkattomiksi. Pur-
kamolla on voimassa oleva ympäristölu-
pa. Tontille on muun muassa tehty laajat 
asvaltoinnit öljynerottelukaivoineen.

Romumetallit yritys toimittaa Stenalle. 
Purkamo on luonnollisesti myös romu-
autojen virallinen vastaanottopiste.

Minkälainen yritys on Auto- ja vara-
osamyynti T. Hinttu viiden vuoden kulut-
tua? Yrittäjä makustelee kysymystä jon-
kin aikaa.

- Toivottavasti ainakin nykyistä katta-
vampi, jossa kalusto on uudempaa. Ja 
että paikat ovat siistissä kunnossa.

Yksi asia on ainakin selvää. Ei voi aja-
tella, että purkamosta tehtäisiin menes-
tyvä yritys sitä silmällä pitäen, että se jos-
kus kyettäisiin myymään hyvällä hinnalla 
ulkopuoliselle.

- Tässä on kyse pitkään suvun hallus-
sa olleesta tilasta. Se antaa oman merki-
tyksensä toiminnalle, Tuomo Hinttu pai-
nottaa. ••

>>> varaosahinttu.fi

Missä ja milloin synnyit?
- Pomarkussa 1982.

Perhesuhteesi?
- Vaimo ja tytär.

ESITTELY

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Ajan rallia. Tosin vapaa-aikaa ei kovin paljon ole.

Mikä on parasta Jämijärvellä ja lähitienoolla?
- Täällä on luonto lähellä sekä tilaa ja mahdollisuuksia harras-
taa. Saa olla aika rauhassa.

Mikä lähitulevaisuudessa huolestuttaa eniten?
- Ainakin euron kriisi ja maailmantalouden tila yleensä. Poltto-
aineiden hinnannousu.

Ikimuistoisin reissusi?
- Se on varmaankin vuoden 2011 reissu Ruotsin Höljesiin ral-
licross-kisoihin. Siellä oli keskellä metsää kovat kisat ja kauhe-
at kekkerit.

Poliisitoimi on säästöjen kohteena. Onko poliisin palve-
lut viety jo liian kauas haja-asutusalueella elävän näkö-
kulmasta?
- Uskon, että tarvittaessa poliisin saa paikalle.

Syksyllä äänestetään kuntavaaleissa. Oletko ehdokkaa-
na tai onko sinua pyydetty ehdokkaaksi?
- Ei. Aion kyllä äänestää.

Kiehtovin menopeli, jota olet ajanut?
- Jaa-a, taitaa mennä kilpa-auto-osastolle. En osaa nimetä 
erikseen.

Mitä työtä tekisit, ellet olisi purkamoyrittäjä?
- Työskentelisin ehkä raskaan kaluston parissa.

Tuomo Hinttu Auto- ja varaosamyynti T. Hinttu

Pressuhallissa 
on hyvää varasto-
tilaa purkuosille.
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www .japan.fi

www. apan. f i
j

MOOTTORIT
VAIHTEISTOT

SYL. KANNET ym.
✸ MAAHANTUONTI ✸

✸ MYYNTI ✸ HUOLTO ✸
✸ VARAOSAT ✸

JAPAN MOTORS OY, Mallusjoentie 809, 16450 Mallusjoki

(09) 271 5100 www.japan.fijapanmotors@kolumbus.fi

Myös
kokonaiset

autot

j
www. apan . f i

MEILTÄ LÖYDÄT
MITÄ HAET!
Varaosakeskus 
yli 50 vuoden kokemuksella
Varastossamme 80 000 purkuosaa
ja yli 1 000 kolariautoa kentällä.

Åsbackantie 194 
68810 ALA-ÄHTÄVÄ / Pietarsaari
Puh. (06) 789 8500, sähköposti: info@erikssons.� 

AUTO-OSA

KIERRÄTYS

Käytössämme myös pohjoismainen purkuosarekisteri
Laaja valikoima peräkattoja ja keulaosia.
Jatkuva tuonti, kolmannes alle 10 vuotta vanhoja autoja.

www.erikssons.fi 
Välitämme myös nesteenpoistojärjestelmiä purkamoille, kysy lisää!
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ackfältin autohuolto  
& autopurkaamo

68410 ALAVETELI • www.backfalt.fi
Purkaamo: 040-7332 493 • Korjaamo: 06-8648 493 • Automyynti: 040 8234 100

S80, S&V70, S&V40, 900, 850,
700, 400, 300, 240, 140-sarjat

Yli 400
purettua VOLVO
henkilöautoa

Käytetyt autonosat:
• moottorit • peltiosat • vaihteistot • sisustusosat

UUTTA!
Duett PV Amazon -sarjan 

sekä 140-sarjan  
uusia osia!

Korkein luottoluokitus
© Soliditet 01-2010

MESTARINKATU 7. 70700 KUOPIO. MA-TO 08-17 PE 08-16

017-3611124

www.tapanilanauto.fi

HYVÄKUNTOISET KÄYTETYT PURKUOSAT

TAPANILANAUTO

VARAOSAT NAKKILASTA
– moottorit – vaihteistot – startit – laturit – vetoakselit – 

– ohjauslaitt. – ovet – lasit – lyhdyt – peltiosat – puskurit –

••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••
ALFA ROMEO 145 1,6 -01
AUDI A6  TDI -99, 100-93 
BMW E-36 COMPACT 318 TDi -98 
BMW E-39 525 TDS -99, E-46 320 TDS-99 
CITROEN C5 TDI -04, C5 FARM. -02
CHRYSLER  NEON -01, VOYAGER 3,3 -98 
FIAT STILO 1,8 -03, PUNTO -03, -05, BRAVA  -99
FORD MONDEO 2.0 TDS -02, FOCUS 2,0 -01, KA -01, PUMA -98
HONDA CIVIC -92 -97, ACCORD -92,  - 95
LADA 110, 111 -03 
MAZDA 323 DSL -98, 323 -95, 626  -99
MB W202 -98, W210 300D -97 
MB W203C SRJ 320 AT-01, VITO 112 CDi -03 
MITSUBISHI PAJERO 2,5 -92, LANCER -94
NISSAN VANETTE 2,3 -00, ALMERA DSL -99
TOYOTA YARIS 1,3 -00, AVENSIS  -99, COROLLA -99 
TOYOTA CELICA 2,0 -87 
PEUGEOT 206 1.3 - 03, BOXER -99 
OPEL ZAFIRA 1.8 -00, TIGRA 1.4 -96, OMEGA 2.5 V-6 -98 
RENAULT  GLIO -01-03, LAGUNA TD -02, FARM. 3.0 V6 -02
SAAB 9-3 AT -98, 9-5 -00 
SEAT GORDOBA 1,6 -01, DSL -99 
SKODA FABIA -00     
VW GOLF -01, PASSAT -98, -00, TRANSPORT –97, 1.9 TD -97 
VOLVO V40 -98, V70 2.5 TD -99, S80 TD -99, AMAZON -67 2 KPL   

RENKAITA   UUSIA – KÄYTETTYJÄ          VANTEITA   SATOJA SARJOJA  (ALU –TERÄS)

puh. (02) 537 3423
www.hajottamo.com

www.salry.fi

Autopurkamoalan 
tietopankki verkossa

• Paikkakunnan ainoa purkamo
• Toiminut 35-vuotta
• Uusi ympäristölupa  

• Myydään autopurkamotoiminta, 
varastot, kalustot

• Ja tarvittaessa kiinteistöt  

Myytävänä  Imatralla

Autopurkamo Huolto-Osa 
Autokuja 11, 55100 Imatra 

Puh. 05- 432 8467
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J
o perinteeksi tullut Autopurka-
moliiton syyskokousmatka suun-
tautui toista kertaa peräkkäin 
Frankfurtiin, jossa järjestettiin nyt 

Automechanika 2012 –messut. 
Autoalan ammattilaisille tarkoitetuil-

la maailman suurimmilla autotekniik-
ka-, varaosa- ja tarvikemessuilla matka-
laiset vierailivat kahtena ensimmäisenä 
reissupäivänä. Syyskokous oli vuorossa 
kolmantena päivänä eli lauantaina 15. 
syyskuuta.

Kokous pidettiin hotelli Bristolin tilois-
sa lähellä Frankfurtin keskustaa. Edus-
tettuna oli 16 Salryn jäsenpurkamoa.

Arvosetelikampanja sekä 
liikennekäytöstä poistot
Salryn puheenjohtaja Juha Vähäoja ava-
si kokouksen klo 9:05 ja toivotti kaik-

ki paikalla olevat tervetulleiksi sekä kiit-
teli heitä aktiivisuudesta. Avaussanois-
saan hän vetosi koko jäsenistöön, että 
se osallistuisi nykyistä tarmokkaammin 
liiton toimintaan ja sitä kautta purkamo-
alalle tärkeiden yhteisten asioiden edis-
tämiseen.

Puheenjohtajan avaussanojen jälkeen 
kokousväki vietti hiljaisen hetken kesäl-
lä tapaturmaisesti kuolleen liiton jäse-
nen Lasse Kunnarin muistoksi. Kunna-
rin muistokirjoitus on toisaalla tässä leh-
dessä.

Vastaanotettujen elv-autojen tilan-
teesta keskusteltaessa osateemana oli 
syyskuun alussa käynnistyneen Kierrä-
tysarvoa-setelikampanjan vaikutus ro-
muautojen tarjontaan purkamoille. Kam-
panjan alkamisesta oli kuitenkin kulunut 
vasta pari viikkoa, joten käytännön ko-
kemukset olivat vielä ohuita.

- Elv-autoja on tullut sisään, mutta yh-
tään arvoseteliä ei ole vielä kirjoitet-
tu. Tuntuu, etteivät asiakkaat oikein tie-
dä kampanjasta, totesi Autopalstan Jan-
ne Honkanen.

- Meille on tuotu pari autoa sen vuok-
si, että niiden luovuttajat nimenomaan 
halusivat arvosetelin, kertoi Ari Lepo-
nokka Riihimäen Auto- ja Konehajoitta-
molta.

Lahden Takuupurkamon Seppo Hiek-
karanta muistutti, että kannattaa ai-
na antaa liiton lanseeraama kunniakir-
ja romuauton luovuttajalle. Puheenjohta-
ja Vähäoja oli samaa mieltä ja täsmen-
si, että kunniakirjalla pystytään esitte-
lemään romuauton käsittelyprosessia 
ja myös kuluja, mitä siitä purkamolle ai-
heutuu.

Ajoneuvojen liikennekäytöstä poisto-
jen määrä kasvaa edelleen, runsaat 15 

Syyskokouksessa
käytiin vilkasta keskustelua

••• Suomen 

Autopurkamoliiton (Salry) 

syyskokouksessa käytiin 

vilkasta keskustelua eri 

aiheista. Kokous pidettiin 

Frankfurtissa Saksassa.

Puheenjohtaja Juha Vä-
häoja (vas.) johti kokousta, 
sihteerinä oli toiminnanjohta-
ja Kari Heikkilä.
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prosenttia vuodessa.
Salryn toiminnanjohtaja Kari Heikki-

lä esitteli Trafin tilastoja, joiden mukaan 
kaikkiaan 643 000 autoa on väliaikai-
seksi toimeksi tarkoitetussa liikennekäy-
töstä poistossa. Näistä 39 000 on auto-
talojen myyntivarastoissa olevia kiesejä.

- Kaikkiaan 309 000 autoa on ollut 
yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta lii-
kennekäytöstä poistettuna. Ne ovat tilas-
ton mukaan pääosin 1980- ja 90-luvuil-
ta olevia autoja.

Keskustelussa kokousväki oli yhtä 
mieltä siitä, että yli kaksi vuotta liiken-
nekäytöstä poistettuna olleet autot eivät 
ole museo- tai harrasteajoneuvoja, vaan 
todellisuudessa jo palasiksi murskattu-
ja autovainaita. Nykymuotoinen, loppu-
vuonna 2007 voimaan tullut järjestelmä 
liikennekäytöstä poistojen osalta ei toi-
mi, kuten muun muassa purkamoliitto 
sen valmisteluvaiheessa varoitteli. Monet 
käyttävät, tahallaan tai epähuomiossa, lii-
kennekäytöstä poistoa romutuspoiston 
korvikkeena.

- Liikennekäytöstä poistoa tekevät ih-
miset luulevat, että kyseessä on lopulli-
nen poisto. Heille pitää oikein täsmen-

tää, että se ei ole sama asia kuin romu-
tuspoisto, sanoi Autopurkamo Huolto-
osan Leo Makkonen.

Egaran kokous sujui 
hyvässä ilmapiirissä
Puheenjohtaja Vähäoja kertoi kokous-
väelle havainnoistaan ja vaikutelmistaan 
toukokuussa Sveitsissä pidetystä Ega-
ran kokouksesta. Egara on eurooppa-
laisten autopurkamoliittojen yhteistyöjär-
jestö, jossa Salry on jäsenenä.

Kokouksessa oli vallinnut yhdenmu-
kainen käsitys siitä, että romuautojen 
prosessoinnissa nimenomaan autopur-
kamot ovat suuressa roolissa, kun halu-
taan täyttää EU:n vaatimukset autonosi-
en uudelleenkäytöstä. Suoraan murskai-
meen syötettävistä romuautoista saa-
daan talteen lähinnä kierrätysmateriaa-
leja, ei uudelleenkäytettäviä varaosia.

Vähäojan mukaan romuautojen sisäl-
tämien arvometallien talteenottoon suh-
taudutaan EU:n piirissä yhä vakavam-
min. On havaittu, että vientikauppaan 
toimitettavan metallimurskeen mukana 
Euroopasta poistuu merkittäviä määriä 
niin sanottuja strategisia metalleja. Ne 
kyettäisiin erottelemaan murskausta pa-
remmin polttolaitoskäsittelyssä.

Egara-kokouksessa kävi ilmi, että au-
toteollisuus on vähitellen ottamassa po-

sitiivisempaa kantaa purkamoalaan. Nyt 
odotellaan, milloin autonosiin aletaan 
tehdä uudelleenkäyttöä helpottavia koo-
dimerkintöjä. Siihen saattaa vielä kulua 
aikaa.

Egara on kyseenalaistanut eri puolilla 
Eurooppaa tehtyjen autojen purkamis-
kokeiden lopputuloksia. On todettu, et-
tä olosuhteet purkukokeissa eivät ole ol-
leet yhdenmukaiset, joten tulosten luo-
tettava vertailu ei ole mahdollista.

Uudet sivustot 
elv-autoille
Autopurkamoliitto on tekemässä elv-au-
toille omaa sivustoa, domainien www.au-
topois.fi ja www.autotpois.fi alle. Tarkoi-
tuksena on antaa informaatiota elv-au-
toista, niiden vastaanotosta ja käsittelys-
tä. Purkamoliiton omat kotisivut säilyvät 
toki edelleen käytössä.

Elv-sivustosta ja niiden rakentamises-
ta vaihdettiin mielipiteitä. Todettiin, että 
sivujenrakentelun demovaiheessa noin 
kuudesta hengestä koostuva työryhmä 
tarkastaa aikaansaannoksen ja tekee 
siihen tarvittavia parannusesityksiä.

Puheenjohtaja Vähäojan sanoin: ta-
voitteena on mahdollisimman toimi-
va, opastava ja helppokäyttöinen netti-
sivusto.

Kokouksessa keskusteltiin 2013 voi-

Hymyssä suin: Tuomas 
Hietala (vas.) ja Ari Lepo-
nokka.
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maan astuvaan ajokorttiuudistukseen liit-
tyvästä ammattipätevyyskoulutukses-
ta. Ap-koulutuksia järjestetään eri puolil-
la Suomea, mutta kokousväkeä kiinnos-
ti, olisiko edellytyksiä saada järjestettyä 
koulutusta oman porukan kesken.

Jatkossa ammattipätevyys vaaditaan 
kaikilta yli 3 500 kg:n painoista autoa 
kaupallisessa ajossa kuljettavilta. 

Ammattipätevyyden saavuttamisek-
si kuorma-auto- tai linja-autokortin omis-
tavat tarvitsevat 35 tunnin pituisen lisä-
koulutuksen, joka voidaan antaa osissa.

Todistuksen ammattipätevyydestä voi 
saada viideksi vuodeksi kerrallaan.

Purkuraha puhutti
Kokouksen yleiskeskustelussa käsitel-
tiin purkamojen asemaa ja toimintamah-
dollisuuksia vuoden 2014 jälkeen, jolloin 
Suomen Autokierrätyksen nykyinen so-
pimus kierrätysoperaattoreiden kanssa 
umpeutuu.

Puheenvuoroissa muun muassa esi-
tettiin näkemyksiä ja mielipiteitä jo ai-
emminkin puheena olleesta purkurahas-
ta. Se olisi uuden auton hintaan liitettä-
vä kierrätysmaksu, jollainen on jo käytös-
sä muiden muassa autonrenkaissa, ko-
dinkoneissa ja muussa sähköelektronii-
kassa.

- Uuden auton hintaan tulisi liittää 
300-400 euron purkuraha. Olisi Suomen 
Autokierrätyksen asia hoitaa sen jakami-
nen laillisesti autoja kierrättäville tahoil-
le eli purkamoille, kiteytti Euro-Telin Ju-
ha Pursiainen.

- Tällä hetkellä tuntuu aika kaukaisel-
ta asialta, että purkuraha tulisi käyttöön. 
Taitaa sukupolvi vaihtua, ennen kuin niin 
tapahtuu, sanoi Seppo Hiekkaranta.

- Elv-autoista tulee purkamoille edel-

leen vain murto-osa. Meidän tulisi liit-
tona vääntää asiasta niin, että ne autot 
menisivät murskalle meidän kauttamme, 
painotti Ari Leponokka.   

Suomen Autokierrätyksen sopimus-
operaattoreista paikalla oli Stena Re-
cycling, jonka puheenvuoron käytti asia-
kaspäällikkö Jari Lehtonen.

Lyhyessä katsauksessaan hän muun 
muassa kertoi Stena Recyclingissa me-
nossa olevasta organisaatiomuutokses-
ta, jolla pyritään tarjoamaan entistä pa-
rempaa paikallista palvelua. 

Seuraava vuosikokous 
16. maaliskuuta
Seuraava Salryn vuosikokous päätet-
tiin järjestää lauantaina 16. maaliskuuta 
2013 pääkaupunkiseudulla. Kokouspai-
kasta ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoitusasiana kerrottiin, että Simo Tu-
kiainen on pyytänyt vapautusta varajä-

senyydestään Salryn hallituksessa. Tuki-
ainen ei enää kuulu Karjalan Purkupojat 
Oy:n henkilöstövahvuuteen.

Salry pyrkii vaikuttamaan alalle pe-
siytyneen harmaan talouden torjuntaan 
ja muuhun autokierrätysalan kehittämi-
seen suorassa neuvonpidossa ympäris-
töministeri Ville Niinistön kanssa. Kes-
kustelupyyntö lähetettiin ympäristömi-
nisteriöön toukokuussa. Toiminnanjoh-
taja Heikkilä luki ministeriöön lähete-
tyn, puheenjohtajan allekirjoittaman kir-
jeen. Keskustelutilaisuus ei ole vielä to-
teutunut. 

Puheenjohtaja Juha Vähäoja päät-
ti kokouksen klo 13:55. Se tapahtui pu-
heenjohtajan ehdotuksesta siten, et-
tä kokousväki nousi seisaalleen ja an-
toi aplodit kesällä 70 vuotta täyttäneelle 
Autopalstan Jaakko Honkaselle. ••

>>> www.autopurkamoliitto.fi  

Markku Alakan-
gas (vas.), Leo Mak-
konen ja Veli-Matti 
Jauho.

Kari Laine (vas.) ja 
Heikki Aahe.
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V
iime syksynä Salryn syysko-
kousmatkalaiset näkivät Frank-
furtissa kokonaisia autoja IAA 
2011 –näyttelyssä. Tällä ker-

taa messuiluvuorossa oli Automechani-
ka 2012, joka nimensä mukaisesti esit-
teli varaosia, komponentteja, tarvikkeita, 
työkaluja ynnä muuta autotekniikkaan 
liittyvää alan ammattilaisille.

Kokousmatkalle Frankfurtiin lähti Hel-
sinki-Vantaalta torstaina 13. syyskuu-
ta 23 henkeä. Perillä Hessenin osaval-
tion pääkaupungissa oltiin sikäläistä ai-
kaa jo aamupäivällä pian kymmenen jäl-
keen. Matkatavarat vietiin majapaikkaan 

eli hotelli Bristoliin, joka sijaitsee Nid-
dastrassella vain puolentoista kilometrin 
päässä kaupungin ydinkeskustasta.

Hotellipiipahduksen jälkeen ohjelmas-
sa oli ensimmäinen tutustuminen Auto-
mechanikaan. Hotellilta messualueelle 
oli etäisyyttä 5-6 korttelinväliä. Reitti tu-
li useimmille tutuksi, sillä reissun toinen-
kin päivä oli ohjelman mukaan osoitettu 
messukäyntiin.

Kolmas matkapäivä, lauantai, oli varat-
tu Salryn syyskokoukselle. Päivän päät-
teeksi kokousmatkalaiset pääsivät naut-
timaan laadukkaasta juhlaillallisesta, 
jonka tarjosivat operaattorit Kuusakos-

ki ja Stena Recycling. Paikkana oli ravin-
tola Meyer´s.

Osa matkaväestä teki Frankfurtista pi-
kavisiitin Stuttgartiin. Siellä sijaitsevat 
sekä Mercedes-Benzin että Porschen 
museot.

Kotiin palattiin neljäntenä reissupäivä-
nä eli sunnuntaina.

Yli neljä tuhatta 
näytteilleasettajaa
Joka toinen vuosi järjestettävä Auto-
mechanika on lajissaan maailman johta-
va messutapahtuma. Ensimmäinen Au-
tomechanika pidettiin vuonna 1971.

Automechanika-messut
ovat lajissaan maailman suurimmat

••• Saksan Frankfurtissa järjestetyt Automechanika 2012 -messut olivat kiinnostava 

käyntikohde Suomen Autopurkamoliiton (Salry) syyskokousmatkalle osallistuneille. 

Esillä oli valtava määrä autoalan tuotteita eri valmistajilta.

Jokaisen automiehen 
unelma: kerrankin työka-
lut viimeisen päälle jär-
jestyksessä.
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Syyskuun 16. päivä päättyneillä mes-
suilla vieraili 148 000 kävijää kaikkiaan 
174 eri maasta. Määrä putosi hieman 
kahden vuoden takaisesta, jolloin kävijä-
määrä oli viitisen tuhatta suurempi.

Eurokriisin vaikutukset heijastuivat Au-
tomechanikaan, sillä nimenomaan euro-
alueelta olevien messuvieraiden määrä 
väheni. Samalla itäisestä Euroopasta ja 
Venäjältä saapui aiempaa enemmän kä-
vijöitä.

Näytteilleasettajissa syntyi uusi ennä-
tys. Niitä oli nyt kokonaista 4 573 kappa-
letta 74 maasta.

Suomalaisittain pisti silmään turkkilais-
firmojen suuri määrä. Toki Turkki on suuri 
talous ja siellä valmistetaan paljon auto-
nosia ja tarvikkeita. Silti osansa messu-
näkyvyydessä lienee Turkin halulla pääs-
tä mukaan EU:hun, tai ainakin pyrkimyk-
sellä saada entistä nasevampi ote Eu-
roopan markkinoista.

Myös kiinalaiset, taiwanilaiset ja etelä-
korealaiset yritykset olivat korostuneen 
oloisesti esillä messuilla.

Suomalaisiakin 
mukana messuilla
Suomalaisia yrityksiä oli mukana koural-
linen. Yksi niistä oli kuopiolainen Autoro-

Kristian Hirvelä tu-
tustumassa turkkilais-
firman tekemiin vaih-
teistoihin.

Kokonaisia autoja 
oli esillä vain tuunaus-
osastolla. Kuvassa ko-
mea Lamborghini.
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bot Finland, joka suunnittelee, valmistaa 
ja markkinoi kolarivaurioituneiden auto-
jen korjaukseen tarvittavia korinoikaisu- 
ja mittalaitteita. 

Myyntipäällikkö Ari Salotaipale ker-
toi, että Autorobot on osallistunut Frank-
furtin messuille vuodesta 1978 lähtien. 
Messut ovat tärkeä markkinointikanava 
yrityksessä, jonka tuotannosta noin 80 
prosenttia menee vientiin.

Kuusi Salryn jäsenpurkamoa teki mes-
suilla yhteistilauksen Autorobotilta. He 
hankkivat Autopalstan Jaakko Honka-
sen johdolla induktiolämmittimiä, joilla lii-
malasit saa näppärästi irti purettavista 
autoista.

Tamperelainen Tammermatic Oy tun-
netaan autonpesulaitteistaan. Auto-
mechanikassa oli ensi kertaa esillä tuo-
teuutuus eli T700-autonpesukonesar-
ja. Alan ammattilaiset ihastelivat koneen 
uusia lisäominaisuuksia, kuten pyörän 
kiillotusta ja tuplavahausta.

- Uusi pesukone on herättänyt paljon 
kiinnostusta. Sen sarjatuotanto alkaa en-
si vuoden puolella, kertoi chief executi-
ve officer Juha Soutolahti Tammermatic 
Group Oy:stä. 

Vuonna 1966 perustetulla yrityksel-
lä on noin 70 prosentin siivu autonpesu-
laitemarkkinoista Suomessa. Myös Poh-
joismaissa se on markkinaykkönen.  

Vierailusta hyötyä 
ammatillisesti
Keväällä tehtävässään aloittanut yk-
sikönpäällikkö Kristian Hirvelä Ou-
lun AVK:lta oli ensimmäistä kertaa se-
kä messumatkalla Frankfurtissa että yli-
päänsä Salryn järjestämässä tilaisuudes-
sa. Hän kuvaili reissua varsin onnistu-
neeksi.

- Suurella mielenkiinnolla lähdin mu-
kaan, ja odotukset täyttyivät. Messuilta 
tuli uusia ideoita ja samalla pääsi tutus-
tumaan kollegoihin. Moni nimeltä tietä-
mäni henkilö on nyt saanut kasvot, Hir-
velä kuvaili.

- Ammatillisesti messuista oli ehdotto-
masti hyötyä. Itseäni kiinnosti eniten kor-
jaamopuoli, purkamotoimintaa unohta-
matta. Jos tämä tapahtuma olisi ollut vii-
tisen kuukautta aikaisemmin, olisi saat-
tanut syntyä myös hankintoja.

Moniin eri laitteistoihin messualueel-
la tutustunut Hirvelä kertoi, että Oulun 
AVK:lla on viime aikoina tehty laiteinves-
tointeja.

Raskaan kaluston 
purkuosia.

Järeä kardaani (vas.) 
ja hyvänä maamerkki-
nä toimiva messualueen 
pääportin pilvenpiirtäjä.

Tammermaticin 
johtaja Juha Souto-
lahti (oik.) ja Holta & 
Håland Bilvaskutstyr 
AS:n Geir Håland uu-
den T700-autonpesu-
koneen edessä.
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- Kun täällä pääsi tutustumaan eri fir-
mojen osastoihin, oli hienoa havaita, että 
ollaan tehty oikeita valintoja.

Riihimäen Auto- ja Konehajoittamon 
Ari Leponokka piti messuilla esillä ollei-
den tuotteiden tarjontaa yllättävän suu-
rena.

- Tapahtuma ei kuitenkaan ollut liian 
iso. On hyvä, että tarjontaa on sen verran 
runsaasti että pystyy tekemään vertailuja.

Leponokka oli vakuuttunut, että mes-
sukäynnistä on ammatillista hyötyä. To-
ki ensin pitää sulatella rauhassa näke-
määnsä.

- Itselleni uutta olivat liimat, joilla pys-
tyy korjaamaan alumiinia. Korjauksia on 
voinut tehdä hitsaamalla, mutta nyt se on 
näköjään mahdollista myös liiman avulla.

Seinäjoen Autopurkamon Markku Ala-
kangas kertoi tutustuneensa messuilla 
suurimmalla mielenkiinnolla tiettyihin eri-
tyistyökaluihin.

- Voi olla, että nyt messuilla syntyneet 
vaikutelmat johtavat hankintoihin, hän 
mietti.

Ammatillisessa mielessä Auto-
mechanika tarjosi Alakankaalle paljon 
nähtävää. Jopa ehkä liiankin runsaasti, 
sillä kaikkien näytteilleasettajien osastoi-
hin ei ollut mahdollisuutta perehtyä.

Alakangas oli ensimmäistä kertaa Au-
tomechanikassa, kuten useimmat Salryn 
retkeläiset.

Autonosat R. Aaltosen Reijo Aaltonen 
ei tehnyt messuhankintoja, mutta kävi 
kyllä Nussbaumin osastolla tutustumas-
sa juuri ostamaansa autonosturiin.

- Tilasimme nosturin elokuussa, ja sen 
pitäisi tulla Pirkkalaan syys-lokakuun 
taitteessa, Aaltonen kertoi.

Aaltosen tilaama nosturi on ensimmäi-
siä koko Suomessa. Sen erikoisuutena 
ovat pitkät ja ulottuvat nostovarret. Nos-
tokapasiteettia on kuuden tonnin verran.

- Oli kiva nähdä se toimintavalmiik-
si asennettuna. Se vaikutti oikein hyvältä, 
totesi Aaltonen. 

Autotuotteilla 
valtavat markkinat
Automechanikassa ensimmäistä kertaa 
vierailleisiin teki vaikutuksen esillä ollei-
den varaosien, tarvikkeiden ja muiden 
messutuotteiden muhkea määrä ja kirjo.

Autoteknisillä tuotteilla on valtavat 
markkinat, varsinkin Saksassa. Osuvim-
min tämän suhteutti Euro-Telin Juha 
Pursiainen:

- Huhtikuussa Saksassa rekisteröi-
tiin 247 000 uutta autoa. Samaan ai-
kaan meillä Suomessa ensirekisteröinte-
jä tehtiin neljä tuhatta kappaletta. On sii-
nä eroa. ••

>>> messefrankfurt.com

Tapio (oik.) ja Tuomo 
Hinttu seuraamassa ren-
kaanasennusesitystä.

Reijo Aalto-
nen (oik.) ja 
Mikko Tuulimo 
tutustumassa 
nosturiin, joka 
on tilattu Auto-
nosat R. Aalto-
sen purkamolle 
Pirkkalaan.

Jaakko Honka-
nen (vas.) teki vii-
den muun purka-
moyrittäjän kanssa 
yhteishankinnan in-
duktiolämmittimes-
tä kuopiolaiselta Au-
torobotilta. Kuvassa 
keskellä Janne Hon-
kanen ja Autorobo-
tin myyntipäällikkö Ari 
Salotaipale.
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Millaisen luonnon ja ympäristön 
jätät lapsillesi?

Vastuullista 
purkamotoimintaa

E
esti Autolammutuste liit eli Viron 
autopurkamoliitto teki syysret-
ken pääkaupunkiseudulle syys-
kuun alussa. He muun muassa 

vierailivat purkamoilla ja tapasivat kol-
legojaan Suomen Autopurkamoliitos-
ta (Salry).

Tutustumiskohteina olivat Helsingin 
Tattarisuolla toimivat Sapoma, Volvo Pro 
ja Euro-Teli. Toisena matkapäivänä vie-
raat kävivät Espoossa AVK:lla.

Matkaseurueessa osan aikaa ”tulkin 
apulaisena” toiminut Salryn hallituksen 
jäsen, Euro-Telin Juha Pursiainen ker-
too, että virolaisvieraat vaikuttivat hyvin 
kiinnostuneilta näkemästään.

- Heidän käynnistään jäi hyvin myön-

teinen vaikutelma. Osallistujat olivat ak-
tiivisia ja tiedonhaluisia. Osa heistä oli 
aikaisemmin käynyt Suomessa purka-
moilla, mutta esimerkiksi AVK oli valta-
osalle uusi kohde.

Sapomalla vieraille muun muassa esi-
teltiin kuivausmenettelyä. Purkamo kui-
vaa Kuusakoskelle meneviä autoja, joita 
Helsingin kaupunki on koonnut varikol-
leen katujen varsilta.  

Volvo Prolla on samassa toimipistees-
sä sekä purkamo- että korjaamotoimin-
taa. Pursiaisen mukaan tämä konsepti 
herätti kiinnostusta etelänaapureissa. 

- Vieraat halusivat paljon tietoa Suo-
messa käytössä olevasta virallisesta au-
tojenkierrätysjärjestelmästä ja sen käy-

tännön toiminnasta. Virossa ei ole Suo-
men Autokierrätyksen kaltaista organi-
saatiota.

Tutustumiskierrokselle osallistui noin 
25 virolaista.

Vierailun yhteydessä Suomen ja Viron 
purkamoliittojen hallitukset pitivät yhtei-
sen palaverin. Salryn edustajina keskus-
telutilaisuudessa olivat puheenjohtaja 
Juha Vähäoja, Jaakko Honkanen ja Ju-
ha Pursiainen.

Viron autopurkamoliittoon kuuluu va-
jaat 40 jäsenyritystä. Liiton puheenjoh-
tajana toimii Raivo Pertel ja toiminnan-
johtajana Viktor Hütt.

>>> elv.ee

Virolaiset kollegat vierailulla
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S
yyskuun alussa käynnistyneen 
Kierrätysarvoa-kampanjan ta-
voitteena on saada vanhoja au-
toja pois nurkista ja nuorentaa 

maamme autokantaa.
Kierrätysarvoa-kampanjassa Suomen 

Autokierrätyksen vastaanottoverkostoon 
autonsa luovuttava saa arvosetelin, joka 
on käypää valuuttaa autoliikkeissä. Uut-
ta autoa ostaessa sen arvo on 500 eu-
roa. Käytetyn, vähintään 4 000 euroa 
maksavan auton hintaa se alentaa 200 
eurolla.

- Suomessa on satoja tuhansia autoja, 
joiden tulisi jo päästä lepoon. Vanhat au-
tot ovat riski liikenteessä ja haitta ympä-
ristölle, tiivistää Suomen Autokierrätyk-
sen toimitusjohtaja Arto Silvennoinen.

Maassamme ajetaan läntisen Euroo-
pan iäkkäimmillä autoilla. Rekisterissä 

oleva suomalainen henkilöauto on kes-
kimäärin 12,3 vuotta vanha. Se romute-
taan keskimäärin 20,4 vuoden iässä.

Autokannan nuorentaminen on laajal-
ti hyväksytty tavoite, mutta keinovalikoi-
ma sen saavuttamiseksi vaikuttaa rajalli-
selta. Arvosetelikampanja on yksi työka-
lu tilanteen oikaisemiseksi.

- Tällä tuntuu olevan merkitystä kulut-
tajille. Ihmiset muistavat aikaisemmat ar-
vosetelikampanjat, meille on tullut kyse-
lyjä niistä, Silvennoinen sanoo.

Silvennoinen painottaa, että ei ole ke-
neltäkään pois, jos romuautot saadaan 
takapihoilta ja metsänreunoilta asianmu-
kaisesti kierrätykseen. Hän toivoo kaik-
kien kantavan omalta osaltaan vastuuta 
ympäristön tilasta.

Uusien ja käytettyjen autojen maa-
hantuojien perustama Suomen Auto-

kierrätys järjestää Kierrätysarvoa-kam-
panjan nyt neljättä kertaa. 

Kampanja avattiin syyskuun alussa 
Kuusakoski Oy:n Vantaan toimipistees-
sä järjestetyssä tilaisuudessa. Suomen 
Autopurkamoliitto ry:n edustajina paikan 
päällä olivat puheenjohtaja Juha Vähä-
oja sekä hallituksen jäsen Seppo Hiek-
karanta.

Aiemmat Kierrätysarvoa-kampanjat 
ovat vuosilta 2005, 2006 ja 2008.

Joko romutustodistuksissa 
saavutetaan 8 000:n raja?
Kampanjan vaikutusta pystytään seu-
raamaan romutustodistusten määrästä. 
Edellisten kampanjojen aikana tilastois-
sa on näkynyt selvä piikki ylöspäin. Sa-
maa odotetaan nytkin.

- Toivon, että loka-marraskuussa saa-

vauhditetaan autokannan uusiutumista
Kierrätysarvoa-kampanjalla

Käypää rahaa autoliikkeissä. Suomen Autokier-
rätyksen toimitusjohtaja Arto Silvennoinen (vas.) 
ja hallituksen puheenjohtaja Mika Elojärvi esittele-
vät Kierrätysarvoa-kampanjan arvoseteliä.
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daan 8 000 romutustodistuksen kuu-
kausiraja rikottua, kertoo Suomen Au-
tokierrätyksen hallituksen puheenjohta-
ja, Toyota Auto Finlandin toimitusjohtaja 
Mika Elojärvi.

Romutustodistuksissa päästiin ensim-
mäistä kertaa yli 7 000 kappaleen viime 
heinäkuussa. Tarkka luku oli 7 409 kpl.

Heinäkuu oli tilastollisesti harvinainen 
kuukausi, sillä romutustodistuksia kirjoi-
tettiin hieman enemmän kuin uusia au-
toja myytiin. Näiden lukujen valossa au-
tokantamme uusiutui hieman.

Asianmukaisesti romutetuista autois-
ta laadittavien romutustodistusten mää-
rä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 
2011 niitä kirjoitettiin runsaat 64 000 
kpl, 2010 yli 54 000 ja 2009 noin 
43 000.

Tämän vuoden tammi-heinäkuus-
sa romutustodistuksia on tehty 35 232. 
Kasvua viime vuoden vastaavasta ajan-
jaksosta on 3,8 prosenttia. Voidaan siis 
odottaa, että myös vuositasolla savute-
taan uusi ennätys.

Romutustodistusten kasvusta huoli-
matta noin 30 000 autoa katoaa vuo-
sittain jonnekin, ohi virallisen ajoneuvo-
kierrätysjärjestelmän. Kukaan ei tarkas-
ti tiedä, minne nämä autot � ja niiden si-
sältämät ympäristölle haitalliset kemi-
kaalit - päätyvät.

- Vaikuttaa siltä, että viesti romutusto-
distusten tärkeydestä on mennyt hitaas-
ti perille. Nyt on onneksi selviä merkke-
jä siitä, että tilanne on muuttumassa pa-
remmaksi, Elojärvi toteaa.

Romutustodistus otettiin käyttöön jä-
telain uudistamisen yhteydessä vuon-

na 2004. Siitä lähtien auton viimeinen 
omistaja on ollut velvollinen toimitta-
maan romuautonsa viralliseen vastaan-
ottopisteeseen ja hankkimaan siitä to-
distuksen.

Asianmukaisesti täytetty romutusto-
distus vapauttaa viimeisen omistajan 
autoa koskevista vastuista. Se katkaisee 
lopullisesti vero- ja vakuutusvelvoitteet.

Autokannan uusiutuminen 
säästäisi ympäristökuormaa
Suomessa tuottajan on järjestettävä 
markkinoille saattamiensa tuotteiden jä-
tehuolto sekä vastattava niistä aiheu-
tuvista kustannuksista. Tuottajavastuun 
piiriin kuuluvat romuajoneuvot, renkaat, 
paristot ja akut, sähkö- ja elektroniikka-
tuotteet sekä paperi ja pakkaukset.

Ympäristöneuvos Jarmo Muurman 
ympäristöministeriöstä muistuttaa, että 
auto tulee jätelainsäädännön piiriin siinä 
vaiheessa, kun sen viimeinen omistaja 
haluaa päästä eroon kulkupelistään.

Tuottajalla on ensisijainen oikeus jär-
jestää vastuulleen kuuluvien käytöstä 
poistettujen tuotteiden jätehuolto. Au-
tojen osalta tätä periaatetta toteuttaa 
Suomen Autokierrätys Oy.

Muut toimijat saavat perustaa rin-
nakkaisia käytöstä poistettujen tuottei-
den keräys- tai vastaanottojärjestelmiä 
vain yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että romu-
tettavaksi tarkoitetut autot tulee toimit-
taa Suomen Autokierrätyksen viralliseen 
kierrätysjärjestelmään, johon kuuluvat 
muun muassa autopurkamot.

Muurmanin mukaan Suomen auto-
kannan uusiutuminen olisi suotavaa ym-
päristöpolitiikan ja ympäristönsuojelun 
näkökulmasta.

Uusien autojen päästöt ovat vanho-
ja kärryjä pienemmät. Tuottajan järjestä-
mässä jätehuollossa muun muassa vaa-
ralliset aineet otetaan talteen asianmu-
kaisesti. Lisäksi käytöstä poistettujen 
autojen materiaalit käytetään uudelleen 
ja hyödynnetään maksimaalisesti.

”Kuka tahansa osaa 
kierrättää autonsa”
Suomen Autokierrätyksellä on 273 vas-
taanotto- ja esikäsittelypistettä, joihin 
romuauto voidaan toimittaa. Sopimus-
suhteisia kierrätysoperaattoreita on nel-
jä: Kuusakoski, Stena Recycling, Eurajo-
en Romu ja Kajaanin Romu.

Auton romutustodistus voidaan täyt-
tää myös asiointipaikoissa, joita ovat A-
katsastuksen sekä K1-katsastajien toi-
mipisteet. Netissä romutustodistus voi-
daan täyttää pankkitunnuksia apuna 
käyttäen.

- Auton kierrättäminen on tehty niin 
helpoksi, että kenen tahansa pitäisi kye-
tä siihen. Se ei voi olla liian vaikeaa, va-
kuuttaa Arto Silvennoinen.

Menossa oleva Kierrätysarvoa-kam-
panja kestää marraskuun loppuun saak-
ka. Arvosetelit ovat rahanarvoista tava-
raa autoliikkeissä tämän vuoden lop-
puun asti. ••

>>>suomenautokierratys.fi

• Romuautonsa viralliseen vastaan-
ottopisteeseen luovuttava saa Kier-
rätysarvoa-setelin. Sen arvo on 500 
euroa uutta autoa ostaessa. Käyte-
tyn auton hinnasta (väh. 4 000 eu-
roa) seteli pudottaa 200 euroa.

• Kampanjan järjestää ajoneuvojen 
kierrättämisestä Suomessa huoleh-
tiva Suomen Autokierrätys Oy.

• Kierrätysarvoa-kampanja toteu-
tetaan nyt neljännen kerran. Aikai-
semmat kampanjat olivat 2005, 
2006 ja 2008.

• Kierrätysarvoa-kampanjan arvo-
seteleitä on jaossa marraskuun lop-
puun asti. Ne kelpaavat autoliikkeis-

sä vuoden 2012 loppuun saakka. 

Arvoseteli  
voimassa 2012 
loppuun saakka

Jätehuollon etusijajärjestys. 
Lähde: ympäristöministeriö.
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AUTOVAHINKOKESKUS OY

AUTOVAHINKOKESKUS OY

www.avk.fi

                    Terminaalitie 9, 90400 Oulu, puh. 010 7737 572 
Pieni teollisuuskatu 7, 02920 EsPoo, puh. 010 7737 530 • Teollisuustie 24, 33960 Pirkkala, puh. 010 7737 560

Puhelun hinta: kiinteästä verkosta soitettaessa 8,21 snt/puh + 5,48 snt/min, matkapuhelimesta soitettaessa 8,21 snt/puh + 21,96 snt/min. Hinnat sisältävät alv. 23 %.

Kiinnostaako edullisempi vaihtoehto?
Meiltä saat
- laadukkaat purkuosat myös uudempiin autoihin
- purkuosat huomattavan edullisesti – alennat merkittävästi   
 korjauskustannuksiasi ja teet korjauksesta kannattavan
- kuntotarkastettuja ja -luokiteltuja alkuperäispurkuosia,   
 jotka on purettu autoista joiden historia tunnetaan
 -  vaihto- ja palautusoikeuden osille

•  Asiakaspalvelumme opastaa ja palvelee     
 auliisti juuri Sinua
•  Valikoimamme löydät helposti:      
 www.avk.fi/varaosat

aVk (autovahinkokeskus oy) on v. 1966 perustettu 
lunastettujen ajoneuvojen realisointiin erikoistunut yritys. 
Vuosittain realisoimme yli 20 000 ajoneuvoa. 
Toimintaamme ohjaavat laatu- ja ympäristöjärjestelmät, 
jotka ovat sertifioitu mm. iso 14001:2004 -standardin 

vaatimusten mukaisesti. 
Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Pirkkalassa ja 
oulussa, logistiseen verkostoomme kuuluu lisäksi 21 
alueellista välivarastoa.
aVk harjoittaa myös autojen purkutoimintaa ja vara-

osamyyntiä. Purkutoiminnasta saadaan laadukkaita, 
muutaman vuoden ikäisiä varaosia autojen korjauksissa 
käytettäväksi. Purkuosat ovat lähes aina alkuperäisiä ja 
näin ollen erittäin hyvin korjauksiin soveltuvia.

Laadukkaat varaosat!

Keskikesällä tuli autopurkamoväen tie-
toon odottamaton suru-uutinen Lounais-
Suomesta. Purkamoyrittäjä Lasse Kun-
nari oli menehtynyt tapaturmaisesti 30. 
heinäkuuta kotonaan Maskun Miiaisten-
tiellä.

Onnettomuus tapahtui, kun kaksi kat-
topalkkia kaatui hänen päälleen. Katto-
palkit liittyivät keskeneräiseen varaston-
rakennustyöhön. Paikalle hälytetty pelas-
tuslaitos ei enää kyennyt tekemään mi-
tään uhrin pelastamiseksi.

Lasse Kunnaria jäivät kaipaamaan 
etenkin vaimo, kaksi tytärtä ja kolme las-
tenlasta.

Rovaniemen maalaiskunnassa 5. syys-
kuuta 1954 syntynyt Lasse Kunnari eh-
ti toimia purkamoalalla lähes kolme vuo-
sikymmentä. Raision Sitomokujalla 1983 
aloittanut Kunnarin yritys tunnettiin pit-
kään nimellä SuperSepät. Kolmisen 
vuotta sitten uudeksi nimeksi tuli KL Au-
to-osacenter.

Lasse Kunnari oli osakkaana myös 
Rovaniemellä toimivassa purkamossa eli 
Lapin Auto-osa Oy:ssä, jonka käytännön 

Lasse Kunnari 1954 – 2012

pyörittämisestä on vastannut toisena 
osakkaana oleva Juhani Kunnari. Nimen-
omaan Lasse kannusti nuorempaa velje-
ään Juhania ryhtymään alan yrittäjäksi.

Automies Lasse Kunnari oli nuores-
ta saakka. Hän hankki ammattikoulussa 
autopeltisepän koulutuksen. Siinä am-
matissa hän toimi ensin Pellossa, kunnes 
siirtyi vastaaviin töihin uudeksi kotiseu-
dukseen tulleeseen Raisioon.

”Purkamoalan yrittäjien tausta on usein 

sellainen, että ensin tehdään töitä ko-
lariautojen parissa ja siitä sitten toimin-
ta alkaa purkupuolella. Ja näinhän se 
meilläkin tapahtui, kun erilaisia osia al-
koi kertyä nurkkiin”, Lasse Kunnari totesi 
2006 Purkamouutisten haastattelussa.

Hän toimi omalla esimerkillään purka-
moalan kehittäjänä ja uudistajana.

”Olemme tietoisesti pyrkineet eroon 
ns. romukauppailmeestä ja siksi meidän 
myymälätilammekin ovat siistit ja hyvin 
hoidetut. Mielestämme on tärkeää, min-
kälaisen mielikuvan asiakas käydessään 
paikan päällä saa meidän yrityksestäm-
me.”

Lasse Kunnari tunnettiin kiinnostuk-
sestaan museoautoihin ja vanhojen au-
tojen rakenteluun. Jos vapaa-aikaa jäi, 
hän mökkeili ja moottoripyöräili mielel-
lään. ••
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Ratkaisu ristikkoon 2/2012

Purettavat pakettiautot ja maasturit:
BMW X5 3.0 da.................................................... - 03
BMW X5 3.0 da.................................................... - 04
Dodge Nitro Crd 4wd .......................................... - 07
Fiat Ducato .......................................................... - 05
Kia Sorento 2.5 crdi............................................. - 06
MB Sprinter 316 cdi............................................. - 05
MB Sprinter 311 cdi............................................. - 06
MB Sprinter Bussi  216........................................ - 06 
MB Sprinter  416.................................................. - 03 
Toyota Hiace........................................................ - 98
Toyota Hiace........................................................ - 99
Toyota Hiace d4d ................................................ - 03
Toyota Hiace d4d ................................................ - 06
Toyota Hilux 4x4 TD............................................. - 00 
Toyota Hilux 4x4 d4d........................................... - 05 
VW Transporter T4............................................... - 03
VW Transporter T5............................................... - 04
VW Transporter T5 4wd ....................................... - 05

Henkilöautot:
Mazda 323 diesel .......................................... - 97- 98
MB w 210 270 cdi farm. ...................................... - 02
MB 500 SL..................................................... - 91- 92
Toyota Avensis TD ............................................... - 99
Toyota Avensis d4d ............................................. - 01
Volvo V70............................................................. - 06

Romuautosi teräksestä 
100% jatkaa elämää... 

t ki t fi

...uusina tuotteina, 
kun kierrätät sen 
oikein. Saat 
samalla romutus-
todistuksen, joka 
vapauttaa sinut 
vastuista. 

JÄSENYRITYKSET WWW.AUTOPURKAMOLIITTO.FI  

Virallinen vastaanottopiste
Romutustodistus heti mukaan
Nouto lähialueilta
Varaosien uudelleenkäyttö

Auton ja varaosien kierrätyksen kannalta oikea paikka on 
Suomen Autopurkamoliitto Ry:n luotettava jäsenyritys.

fax (06) 764 1073
info@rmtrucks.com

Uudet nokka-osat Munsalasta!

RM-TRUCKS OY Pohjoinen Munsalantie 164, 66950 MUNSALA

puh 042 411331
www.rmtrucks.com

Ostamme
kuorma-
autoja!

Erä Volvo FH13 6x2 ......2006 – 2011
Erä Volvo FH16 6x4 ......2004 – 2008
Erä Sisu E12/E14 6x2 ja 6x4
Scania R16 ...................2005 – 2008
Scania R12
Scania R16 6x4
Iveco 450-500  6x2 ......2007
Erä Iveco 480  6x4 .......2002
Erä MAN Tga ................2000 – 2006

Purkuvuorossa noin 20 kpl Volvo, 
Scania, MB, Sisu, MAN ja Iveco 
kolariautoa vm 2006-2011
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VARAOSAT
UUDEHKOISTA

KOLARI-
AUTOISTA

ROMUAUTOJEN
VASTAANOTTOPISTEENÄ.

Pori ja lähikunnat

KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

PORI
Puh. 02-677 0291,

02-677 0292
www.autopalsta.com

PURKUTOIMINTAA 40 v.
2011

Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00
Kesä la suljettu

• Yli 300 kuorma- ja pakettiautoja purkuun 
• Edulliset purkuautojen varaosat meiltä 
• Meiltä myös vaihtolavalaitteet, lavat, nosturit ym. alan tavarat 

TATTARISUO, KYTKINTIE 55, 00770 HELSINKI   
PUH. 09-389 5200, info@euro-teli.fi ,  www.euro-teli.fi   

Kuorma- ja pakettiautopurkamo

HYÖTYAUTOPURKAMO

ti t kK j k

Romuajo-
neuvojen
virallinen

vastaanottopiste

Ostamme
hyötyautoja
käteisellä

0400-646 200
0500-659 678
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Henkilö- ja pakettiautot

ALAVETELI
Backfältin 
Autohuolto & Purkaamo
Salobackantie 4, 68410 Alaveteli
Korjaamo P. 06-864 8493
Purkaamo P. 040-733 2493
www.backfalt.fi

ALAVUS
Autopurkaamo Harri Salo
Alarannantie 480 
63300 ALAVUS 
puh. 0440 666 545 
fax.06 512 3871

ESPOO 
Autovahinkokeskus AVK 
Pieni teollisuuskatu 7,  
02920 Espoo 
Automyynti 010 7737 520
Varaosamyynti 010 7737 530 
Fax 010 7737 502 
www.avk.fi   

FORSSA
Kymppitien Vaihto-Osa Ay
Vastustie 136, 30100 Tammela
P. 0500-438 510
www.kymppitienvaihto-osa.fi

HELSINKI
Volvo Pro
Kytkintie 14, 00770 Helsinki
P. 0400-439317
www.volvopro.fi

Sapoma Oy
Tuulilasintie 18, 00770 Helsinki
P. 09-389 6663
www.sapoma.fi

HYVINKÄÄ
abc Ale-Osa Oy
Kerminkuja 2, 05880 Hyvinkää
P. 019-436 852

Osatuonti Felke Oy
Muottikatu 5, 05830 Hyvinkää
P. 019-460 5400
www.felke.fi

IMATRA
Autopurkamo Huolto-osa
Portsilta, 55100 Imatra
P. 05-432 8467

ISOKYRÖ
Lae-Invest Oy
Laurilantie 7, 61500 Isokyrö
P. 010 548 6666, 0400 763 065
www.toyotapurkuosat.fi
juha.lae@laeinvest.fi  

JOENSUU
Karjalan purkupojat Oy
Lylykoskentie 27, 80130 Joensuu
P. 0400 229 800
www.karjalanpurkupojat.fi

JYVÄSKYLÄ
Osatuonti Felke Oy
Palokankaantie 13,
40320 Jyväskylä
P. 014-282 313
www.felke.fi

JÄMIJÄRVI
Auto- ja Varaosamyynti 
T. Hinttu
Hintuntie 6, 38800 Jämijärvi
osamyynti.hinttu@luukku.com  
puh. 044-336 7797

JÄMSÄNKOSKI
Jämsänkosken 
Autopurkaamo Ay
Metsurintie 3,
42300 Jämsänkoski
p. 014-744 585 
fax. 014-744017

KAJAANI
Kainuun Auto ja Varaosa Oy
Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani
P. 08-622 307

KANGASALA
Kangasalan Autopurkamo
Aakkulantie 48, 36200 Kangasala
P. 03-379 1777
www.loistoauto.net

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Autopurkamo Oy
Vähänevantie 27,  
38700 Kankaanpää
P. 02-578 9747
www.purkamo.fi

KEMINMAA
Keminmaan Autojussi Oy
Mestarintie 4, 94450 Keminmaa
P. 020 764 1115
www.autojussi.com

KIUKAINEN
Kiukaisten autopelti ja hinaus
Turrontie 7, 27400 Kiukainen
P. 02-864 5431, 0500 123 866

KOKEMÄKI
Peipohjan Autovaruste Ay
Köyliöntie 358, 32810 Peipohja
P. 02-546 7260
www.autovaruste.com

KOTKA
Pyhtään Autopurkaamo Oy
Kankitie 13, 48400 Kotka
P. 05-228 4110

KUOPIO
Tapanilan Auto
Mestarinkatu 7, 70700 Kuopio
P. 017-361 1123
www.tapanilanauto.fi

LAHTI
Ahtialan Autopurkamo Oy
Mustapuronkatu 31, 15300 Lahti
P. 03-756 5244 
purkaamo@phnet.fi
www.purkamo.net, 

Lahden Takuupurkamo Oy
Lintulantie 46, 15700 Lahti
P. 03-787 7310 
fax. 03-787 7312 
lahdentakuupurkamo@phnet.fi
www.lahdentakuupurkamo.fi

LEHTIMÄKI  
Hernesmaan Auto ja Osa Ky
Livonmäentie 50, 63540 
Hernesmaa   
puh. 06-527 1671 
www.hernnesmaanautojaosa.net 
kuisma.kujala@auto-osa.inet.fi 

LEPPÄVIRTA
Osamyynti AF
Teollisuustalotie 2,
79100 Leppävirta
P. 017-554 2972
www.osamyyntiaf.fi

NAKKILA
Nakkilan Autohajottamo
Mäntytie 60, 29250 Nakkila
P. 02-5373 423

NASTOLA
Nastolan Autopalvelu  
Tapsa Ky
Tervatie 5, 15560 Nastola
P. 03-762 3855
www.autopurkamo.net

NOKIA
Autopurkamo J. Lahtinen
Hirvenpolku 3, 37150 Nokia
P. 010 666 9620 
myynti@purkamolahtinen.com 
www.purkamolahtinen.com

NURMO
Nurmon Autopurkaamo Oy
Tehtaantie 2, 60550 Nurmo
P. 06-414 6051
www.napoy.com

ORIMATTILA
Japan Motors
Mallusjoentie 809
16450 Mallusjoki
P. 09-271 5100
www.japanmoottorituonti.fi

OULU
Ruskon Auto ja Varaosa Ky
Moreenintie 7, 90630 Oulu
P. 08-531 8885

Autovahinkokeskus AVK
Terminaalitie 9, 90400 Oulu
puh. 010-7737 522

PANELIA
Autotarvike ja Purkaamo 
M. Niemi
Maakunnantie 9, 27430 Panelia
P. 02-864 7264
www.purkaamo.net

PIETARSAARI
Auto-Osa Kierrätys  
Eriksson Ay
Åsbackantie 194, 68810 Ytteresse
P. 06-789 8500
www.erikssons.fi

PIHTIPUDAS
Auto-Osix Oy
Ruponkuja 2, 44800 Pihtipudas
P. 040-484 9255
www.auto-osix.net

PIRKKALA
Autonosat R. Aaltonen
Teollisuustie 25, 33960 Pirkkala
P. 03-368 4000 
myynti@autonosat.fi
www.autonosat.fi

Autovahinkokeskus AVK 
Teollisuustie 24, 33960 Pirkkala 
Automyynti 010 7737 550
Varaosamyynti 010 7737 560
Fax 010 7737 504  
www.avk.fi    

PORI
Autopalsta Oy
Söörmarkuntie 40,  
29570 Söörmarkku
P. 02-677 0291, 02-677 0292 
info@autopalsta.com
www.autopalsta.com

PYHÄJOKI
Rannikon Auto ja Varaosa Oy
Vihannintie 10, 86100 Pyhäjoki
P. 08-434 333 
rannikon.varaosa@yritysnet.com

RAISIO
KL Auto-osacenter
Sitomokuja 3, 21200 Raisio
P. 02-438 1200 
Fax 02 438 1056 
gsm 0400 532 555 
myynti@klauto-osacenter.fi 
www.klauto-osacenter.fi

RIIHIMÄKI
Riihimäen Auto- ja 
Konehajoittamo
Kynttilätie 2, 11710 Riihimäki
P. 010 420 7010

ROVANIEMI
Lapin Auto-osa Oy
Nikkarinkuja 12, 96910 Rovaniemi
P. 016-310 950, 040 537 6121

Roi-Osa Oy
Lampelankatu 16,
96100 Rovaniemi
P. 0207 969 505
www.roi-osa.fi

SALO
Auto Lehtinen Oy 
PL 20, 33561 Tampere 
Helsingintie 595, 25130 Muurla 
p. 02-721 7700 
www.auto-lehtinen.fi

SAVONLINNA
Autoliike Itäosa Oy
Ahertajantie 14, 57230 Savonlinna
P. 015-250 533

SEINÄJOKI
Seinäjoen Autopurkamo Oy
Kuortaneentie 160,
60510 Hyllykallio
P. 06-414 1040

SYSMÄ
Onkiniemen Autopurkamo
Ilonojantie 49, 19230 Onkiniemi
P. 03-718 6949

TAMPERE
Hiasepojat Oy
Lehtikatu 12, 33340 Tampere
P. 03-343 4320

Hämeen Autopurkamo Oy
Juvelankatu 10, 22730 Tampere
P. 03-364 5600
www.hameenautopurkaamo.fi

Fusti Oy
Hautalantie 16, 33560 Tampere
P. 010 239 0200 
www.fusti.fi

Osamyynti Mattila
Lehtikatu 10, 33340 Tampere
P. 03-343 3837
www.osamyyntimattila.fi

TURKU
Oili Jalonen Oy
Tekkalantie 6, 20460 Turku
P. 0440 800 123
www.oilijalonen.fi

Lounais-Suomen 
Vahinkoautokeskus Oy
Pansiontie 4, 20200 Turku
P. 0207 700 777
Fax 0207 700 788
www.vahinkoautokeskus.fi

VAMMALA
Vammalan Osamyynti Oy
Pääkkösentie 148,
38200 Vammala
P. 03-514 1766
www.osamyynti.com

YLIVIESKA
Autopurkaamo ja –korjaamo 
A.Koskela
Vähäkankaantie, 84100 Ylivieska
autopurkaamo.koskela@kotinet.com  
puh. 08-422 400, fax. 08-420 429

Hyötyajoneuvot (KA/PA):

HELSINKI
Euro-Teli Oy
Kytkintie 55, 00770 Helsinki
P. 09-389 5200 
www.euro-teli.fi

JOENSUU
Joensuun Autohajottamo 
Närhi Oy
Lentoasemantie 10,  
80140 Joensuu
P. 0424 940 040
www.narhi.com

MIKKELI
Savon Auto-Ala Oy
Pieksämäentie 32, 50100 Mikkeli
P. 0440 165 060 
www.savon-auto-ala.com

MUNSALA
RM-Trucks Oy
Norra Munsalavägen 164
66950 Munsala
P. 0424 11331
www.rmtrucks.com

Linja-autot:

PAIMELA
Autopurkamo E. Heikkilä Oy
Paimelanraitti 45, 17120 Paimela
P. 03-787 3394

SAVONLINNA
J.V.Bussi-Group Oy
Laukunkangas 200, 58160 Karvila
puh. 020 779 2220
fax. 020 779 2222

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot

www.autopurkamoliitto.fi
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Tiesitkö, että Suomessa on yhtiö, joka on jo käsitellyt yli 2,5 miljoonaa ajoneuvoa uudelleen
teollisuuden raaka-aineeksi? Siitä syntyy iso määrä metalleja, jotka olemme ottaneet talteen 
kierrätettäväksi yhdessä kumppaniemme kanssa.

Kuusakoski on suomalainen, pohjoisen Euroopan johtava teollinen kierrättäjä. Toimimme
yhteistyössä paikallisten purkamoiden kanssa ja noudamme sekä vastaanotamme
autoja kaikkialla Suomessa.

Ota yhteyttä maksuttomaan palvelunumeroomme 0800 30880

Lisätietoja www-sivuiltamme

AUTON UUSI
ELÄMÄ



• ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
• valtuutettu vastaanottopiste, romutustodistukset

Hyväkuntoiset käytetyt varaosat

Puh. (03) 343 3837, 0400 635 231
Lehtikatu 10, 33340 Tampere

www.osamyyntimattila.fi 

Toimitus: matkahuolto, posti, VR-Transpoint, koko maa

Osamyynti
MATTILA

www.osamyyntimattila.fi 
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